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ZPV PRVNÍ :

PERUN A VLADIMÍR

Yladimír car na svj svátek,

když sedl na trnu,
poslal drába s vyízením

k bohovi Perunu.

„Hmi, Perune, na mj svátek
místo kanonády,

škoda prachu, dost ho padne
v bitvách u armády.

Hmi, Perune, na mj svátek
místo kanonády,

pak si pijdi se mnou vypit

šálek okolády." —

Pan dráb pišel k Perunovic,
zatloukl na vrata,

dveky se hnedle zeptal:

„Doma-li pantáta?"

„„Doma, doma, pane drábe,

ve veliké chat,
sedí s jehlou na pekýlku,

zašívá si kat.""

„Vzkazuje Yás, pantatínku,

car náš pozdravovat,
máte prej mu k tomu svátku

drobet zabubnovat."
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Jak to peslech, tatík Perun,
hnedle elo svraštil,

skoil s kamen na lavici,

kami o zem' praštil.

„j,Radj pásat husy ve vsi,

po bahnách se ploužit,

než u toho Vladimíra
zde za boha sloužit!

Málo platu, služba tžká,
nikdy konec práce,

ješt bych mu ml vyvádt
ve svátek rekrace?

Tuhle pi poslední bouce,
pi té blýskavici,

bez toho jsem si propálil

celou nohavici!

Málo platu, málo športlí,

málo deputátu,

nemohu si špendýrovat
oleje k salátu!

Peínku jenom ve svátek, —
vodu musím piti,

sotva jsem se na tu službu

mohl oženiti.

Bez toho mne vtším dílem
živi jen kondice,

študentm hodiny dávat
musím ve fysice.

Kdyby od selek nekáplo
trochu akcidence,

ani v nedli bych nemoh'
piuchnout k pálence!



Pro nic za nic robotovat —
nevdl bych vru,

na tu jeho okoládu,
.... že mu ....

Car necar, svátek nesvátek,

že mi všechno rovno,

ne a ne, a nebudu hmít;
co z toho mám?



Dráb stál celý zkopmlý
jako kapr v žit:

„Pamatujte se, pantáto,

co pak to mluvíte?

Já jsem taky jen služebník,

každý zná své meze,
kdybych to vyídil caru,

co se na vás sveze?" —

Ale Perun, jak byl v ráži,

sáhnul pod lavici

a vytáh' na pana drába
tu svou hromovnici.

Dráb se dlouho nezdržoval,

hledal honem díru,

a hned bžel jak s keserem
k caru Yladimiru.

„Jdu Vašemu Velienstvu
slušn vomeldovat,

že se to, co mluvil ÍPerun,

stydím opakovat.

Nechce hmít a osopil se

na mne jak na ubu,
nectn Vaším Velienstvem

vypláchnul si hubu.

A si tu svou okoládu
car prej sám sežere,

a že on na celou službu

s odpuštním ....

že je carv svátek a . . .

s odpuštním rovno,
že mu je po celém caru

. . . s odpuštním
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Jak uslyšel Yladimír car

tohle grobiánstvo,

plivnul na zem, zasakroval,

a s ním všecko panstvo.

Poslal tyry policajty

k bohovi Perunu:
„Pivete ho, grobiána,

ke carskému trnu!"

A když vyšli policajti,

pískl na n oknem:
„Hej ! Nechte to až do zejtka,

my v suchu nezmoknem'.

Nebudem' si s grobiánem
dneska kazit svátek,

však mu zejtra uši natem',
vrate se nazpátek!

Yšak my se ho za ty jeho
hromy neprosíme,

pokud máme své kanóny,
sami si zahmíme!"

Poslal flúgel-adjutanta

pro dv baterie,

a bouchají pi tabuli,

když se zdraví pije.

Jedli, pili, hodovali,

hrály jim muziky,
ministi si popouštli
u kalhot knoflíky.

Pili pivo, pili víno,

jedli z masa, z tsta,

nejednomu oficíru

pukla z toho vesta.
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Vejskali a tancovali

okolo pilí,
bim! bam! bum! špunty lítaly

z flašek a moždí.

Kdo pi tom byl, ten se opil,

blaze, braši! tomu,
v noci pak je s výslužkami

odnášeli dom.

Konec prvního zpvu.

ZPV DEUHÝ:

HOSPODÁSTVÍ

Jedna hora vysoká je

a druliá je nízká,

kdo nemá své muzikanty,
na hubu si píská.

Když hýili, stolovali

u carského dvoru,

ten celý den byl bh Perun
v mrzutém humoru.

Kdo jaktživ bohem nebyl,

zkusil ješt málo,
není to tak lehký život,

jako by se zdálo.
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Ráno vstane: do snídan
musí rosou kropit,

msíek zavít do chlívka,

potom v slunci topit.

Díve erty, noní duchy
strit do pytlíka,

a hvzdiky pu-u-u-fu

!

svolat do kumíka.

Každý ptáek, každý brouek,
slon až do komára,

má hned ráno nasypáno
z božího špejchara.

A když potom lidé vstanou,

to je teprv správa!

nkdy nevím samým Iikem,
kde mn stojí hlava.

Ten, kdo nikdy neml v uchu
vosy a hrabnce,

neví, co je Perunova
ranní audience.

To je kiku a modlení,

až mne uši brní:

Ten zpívá, ten šepce, vzdychá,
ten zas žalmy frni.

A co všechno na mn chtjí,

nelze vyjmenovat,
zbláznil bych se, kdybych si to

chtl jen pamatovat.

Ten chce zdraví, ta chce dti,
ten nemá co jisti,

ti zas, abych nedovolil

ve fabrikách pisti.
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Ten mne prosí, bych mu hlídal

louky a osení,

ten zas chce, abych pomáhal
kráv pi telení.

Jeden sedlák prosí za déš,
zasel kousek lenu,

druhý prosí hezké asy,
by ml sucho k senu.

Ten chce zimu, ten chce teplo,

ten zas asy jiné,

jeden chce mít žito drahé
a druhý laciné.

2e jsem stvoil staré baby,
to mne nejvíc mrzí,

nepestanou-U mne soužit,

zahladím je brzy.

Hrom a do nich! abych neklel,

zdržet se nemohu,
když jí koza málo dojí,

bží k pánu bohu.

Sám se nechce žádný starat,

za všechno se modlí,

jako by ml každý boha
jen pro své pohodlí.

Tomu sušit, tomu moit,
tomu pole hnojit;

dív si, prase, zdraví zkazil,

potom ho mám zhojit!

Ta mne moí ve dne v noci,

ráda by se vdala,

ten se modlí, by Moena
jeho ženu vzala.
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Ten chce výhru z loterie,

špendáže mi nosí,

a co jsou assekurace,

též za ohe prosí.

Ó, vy šelmy! Kdybych nebyl
píliš dobrotivý,

zmakal bych vás na povidla

jako shnilé slívy!'* — —

Šup' si zlostí haliského,
jak z moždíe kýchnul:

To zahmlo, zablejsklo se,

dešt na zem vyšplíchnul.

Vru, Vašku! bohem býti,

to žádný špás není:

Brixen, ten je proti tomu
ješt vyražení!

Pozd v noci, když utich' svt
a lid pestal bouit,

chtl si Perun usoužený
dýmiku vykouit.

Když si Širas tiimbekia

cpal do nargilie,

tu mu zala Perunice
držet litanie:

„Však jsem já dobe slyšela

za dvemi skrz škvíru,

co jsi vzkázal po drábovi
caru Vladimíru.

Nezaínej si jen s carem,
to já poád íkám,

že to se svou opposicí

nepivedeš nikam.
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Každému do oí ekneš,
co máš na jazyku,

a dláš si nepátele,
nemáš politiku."

A když žena po celý den
bruí jen a štká,

ach! to musí z kže vyhnat
boha i lovka!

Ach, Perune, Peruneku!
lituju t tuze:

Zejtra na t eká teprv

pežalostná chze.
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Oj, Perune penešastný,
kam jsi myslil, brachu?

hant cara, svého pána,
a to beze strachu?

Oj, Perune! kam jsi myslil,

peneštastnó bže?
utec, utec! jak t chytnou,

nic ti nepomže!

ZPY TETÍ

:

VOJENSKÝ SOUD

Bože! Kýž jsem policajtem!
to je vyražení!

Koho chce, toho si chytne
a dá do vzení.

Každý si ho musí vážit:

kdo na zaškaredí,

pro urážku policajta

ve štokhause sedí.

v

ctte, hoši, policajty!

ouvej! jak to bolí!

stát vyplácí krejm metlou,
ale ševcm holí.
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Slyšte, lidé, pro výstrahu

mé smutné zpíváni,

že se proti policajtm
sám bh neubráni.

Už ho vedou svázaného,

všechno ve mn hrká!

dva ho táhnou za ramena,
jeden v zadu strká.

„Jenom mne po humnech vedte,

však já s vámi pudu,
nedlejte mi ve mst
veejnou ostudu!"

Ale na humnech u strouhy

paní Perunice
zapírala Peruátku
nco na suknice.

Jak poznala svého pána,

hned se s hrozným kikem
na pochopy oboila
mokrým laviníkem.

Ale Perun, dobrotisko,

sám ji napomíná:
„Schovej, ženo, me do pochvy,
pišla má hodina!" —

Policajti s Perunicí

na humnech se vadí,

u dvora se zákonníci

o Peruna radí.

A již Perun upoutaný
v šatlav nocuje:

Juristm se z paragraf
žádný nešikuje.

— 16 —



Nebot ten, kdo zákony dál.

neml ani zdáni,

že car vezme nkdy boha
do vyšetováni.

Ráno pišla appellace

k caru celá bledá,

že se proti Perunovi
zákon najít nedá.

Car se na ne zle osopil,

ek' jim, že jsou osli,

poslal hned pro vojenský soud
do kasáren posly.

Vojenský soud, to je samec!
soudí, jen se práší:

On má všechny paragrafy
v jedné patrontaši.

Vojenský soud na civilní

kouká se s vysoká,

nesoudí podle zákon,
všecko jen od oka.

Vojenský soud má žaludek
zdravý jako štika:

neviného na komando
stráví jak vinníka.

Vojenský soud z nieho nic,

jako áký tvrce,
nález právn potvrzený
ml jako na šrce:

„Že dle vyšlé proklamace
komandujícího,

a dle ostatních zákon
soudu hrdelního,

pro urážku první tídy
Jeho Velienství,
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pro vzpouru, nemravné ei,
pro neposlušenství,

Perun bh je odsouzený
k provazu dle práva,

že však k utopení v Dnpru
milost se mu dává;

bude ale pro výstrahu
- neposlušné chase
vleen k ece po ulicích

na koském ocase." —
Práv jeden žurnalista

sedl také v díe,
protože se bohu rouhal

a psal proti víe.

1

m



Soud jej odsoudil, použiv
té píležitosti,

k stejnému trestu s Perunem
k vli nestrannosti.

ZPV TVRTÝ:

TESTAMENT PERUNV

Poslyšte, milí kesané,
tu smutnou novinu,

jak dokonal slovanský bh
poslední hodinu.

Kdo máš tuze mkké srdce,

zacpi sob uši

a pomodli se: „Otce náš"
za ubohou duši.

Pivázali ho za nohy
na ocas kobyle,

blátem, kamením ho vlekli —
penešastná chvíle

!

Za ním toho novináe —
ouvej, ouvej, ach, ach!

šmejkal po biše nelidsky

na ocase valach.
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Tak je ti carští katané
ukrutn muili,

všechny louže po Kyjev
jimi vysmj ili.

Když jsou je pivlekli k ece
celé plné bláta,

kati je tam utopili

jak slepá kotata.

Umeli jsou bez zpovdi
jako lutriáni,

jenom poslední jim dali

blátem pomazání.
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Já jsem sice pi tom nebyl,e jsem to jen v plátku,

který o tom napsal Nestor
vnukm na památku. —

„Tak to chodi na tom svte,
každou chvili jinak,

dneska cti t za svatého,

zejtra budeš sviák!

Dnes vám bozi, vy ubozí,

kadidlo lid pálí,

a zejtra vás jako smetí

v kalužinách válí.

Dlají si nové bohy
dle svého pohodlí,

koho vera obsili,

k tomu se dnes modli.

Všechno jest na svt marné,
i království boží —

všechno hyne a pomine
jako špatné zboží.

Jenom cai, samovláda
a takové sloty

potrvají vn vkv
jak juchtové boty."

Tak ml Perun když ho vlikli,

rezonýrovati,

slyšel jsem to a jak koupím,
musím prodávati.

Sám bych si to nevymyslil,

teba bych to vdl,
dobe Já vím, že bych za to

na Spilberku sedl.
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Na Špilberku, na Kufstejne
mnoho pokojík.

„Bože, zachovej nám krále!"

to je zpv slavík. —

Važ si všeho, milý synu,

co na trn sedí,

na ponížené dušinky

car milostn hledí.

Kdo ctí cara a je Vávra,
mže ním býti,

kdo nechválí, bude vn
jenom vodu piti.

ZPV PÁTÝ:

BEZBOŽNOST V RUSÍCH

Tak se z maliké píiny
stala velká mela:

Euský národ nemel boha,
církev ovdovla.

Nám by byla lehká pomoc,
to je stará vesta

!

te již umí každý kaplan
dlat bohy z tsta.
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Ale B/Usi o tch kumštech
ješt nevdli

:

Když si boha utopili,

žádného nemli,

Poali se všichni báti

strašlivých následk,
neb žádný nic takového

neslyšel od pedk!

Ale svt je poád stejný,

lidé ho nezmní:
plivni si stokrát do moe,

ono se nezpní.

Tak i v Rusku bez Peruna
ve starém poádku

bžela svtská mašina
jak na kolovrátku.

Staí lidé umírali,

dti se rodily,

hodní lidé pracovali

a ochlasti pili.

Hrušky zrály o Jakube
a na podzim švestky:

když se hodn vypršelo,

bylo zase hezky.

Slunce svítilo jen ve dne,

msíc jenom v noci,

v lét bylo caru horko
pi vší jeho moci.

Žito se muselo síti,

tráva rostla sama,
šlechta pracovala hubou,

sedláci rukama.
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Kdo zaplatil, ml u pán
všudy dobrou píze,

hlad si zahánli jídlem,

ale pitím žíze.

Všecky reky byly mokré
a kamení tvrdé:

Chalupnice hubovaly,
že jsou selky hrdé.

Šlechtic neobcoval s mužským
mšanského rodu,

ale šenkýi míchali

pec do piva vodu.

Mladí lidé pospíchali,

staí šli pomalu:
Na každou špetku radosti

pišla špetka žalu.

Kdo ml málo, tomu braly

velké pijavice:

Moudrých lidí bylo málo,

ale hloupých více.

Kdo byl tašká za Peruna,
taškail zas dále:

A kdo byl poctivá duše,

den byl neustále.

Nebo svt je poád stejný,

lidé ho nezmní,
plivni si stokrát do moe,

ono se nezpní.

Tak i v Eusku bez Peruna
ve starém poádku

bžela svtská mašina
jak na kolovrátku.
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Ale církevní mašinka
ta se zarazila,

nebot knžím u pytlíku

zaata jest žíla.

Sedlák, ten jest od jakživa

vychytralý kvítek,

hned si z toho utopení
vyhlídl užitek.

Pestali desátky dávat,

také na modlení,
ani štolu, ani na mše,

když prej pánbh není.



Na oféry nehodili,

pi fimusech ticho,

kostelnici meli hladem,
knžim splasklo bicho. —

Tu hned tekla krev z obraz,
dly se zázraky,

istá panna porodila

tyry mladé draky.

Báby vidly znameni
na nebi a všude

:

Prodávaly staré sukn,
že soudný den bude.

Báby vidly znamení
na nebi i v dírách,

slyšely potopu svta
huet ve všech škvírách.

Po svatb se narodilo

dít za tvrt léta:

kupujte, lidé, mchýe,
na potopu svta! —



ZPV ŠESTÝ:

AUDIENCE

Sedl Vladimír na trnu
ve své residenci,

dával podle obyeje
velkou audienci.

Houf ministr, tajných rad,
% dvorních kavalír
stáli „Richt euch!" kolem nho
jak hrušky v špalíru.

Ped nimi s ohnutým hbetem,
s poníženou tváí

kleeli v slušném respektu

páni sekretái.

Péro v ruce, na knoflíku

inkoust ve flaštice,

a na zádech pivázaný
pytel na petice.

A v zadu si žandarmové,
carští výplatníci,

pistrojili pro píhodu
dubovou lavici.

A na rovin ped trnem
skroušen a tiše

petenti, vrní poddaní,
leželi na biše.
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Tenkrát byla audience
nad obyej hluná,

neb se z celé ruské íše
sešla církev tuná.

Totiž popi, diákoni,

kantoi, zvoníci,

biskupi, svíkové báby,
také kostelníci.

S nimi ostatní drabanti,

hrobai, kalkanti,

zpváci a muzikanti,

kluci ministranti. —

Sotva dal tambor znamení,
tak jak se to sluší,

že car ráil otevití

Své Vysoké uši:

Všichni boží služebníci

spustili moldánky,
vzdychali a naíkali
jak staré cikánky.

Totiž popi, diákoni,

kantoi, zvoníci,

biskupi, svíkové báby,
také kostelníci.

S nimi ostatní drabanti,

hrobai, kalkanti,

zpváci a muzikanti,

kluci ministranti.

„Co vám chybí?" táže se -car

pod svým baldachýnem.
Oni všichni jedním|hrdlem

:

„Hynem', pane, hynem'!"
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Celé popstvo pedstoupilo
k caru s deputací;

jeden držel ve jménu yšech.

takovou oraci:

„Veliký jest Yladimir car!

svatá vle jeho;

když's nám zabil pána boha,

opat nám jiného!

Nám je pánbh jako pánbh,
jenom když je áký,

abychom jím udrželi

v respektu sedláky.



U tch bude všecima káze
^.hvzj dým a pára;

nebudou se mít u koho
modliti za cara.

Nkdo musí nad sedláky

rachotiti hromem:
Bez boha neobstojíme,

jen jiného honem I**

To se YÍ, že zpsobila
ta argumentace

v Jeho carském Velienstvu
velké alterace.

Mlf jak všichni potentáti

srdce mkké tuze,

nebyl by mohl chudinka
zabit ani kue.

>Milostiv vám, mi vrní,
dávám propuštni;

vaši žádost hodlám vžiti

v zralé uvážení."



ZPV SEDMÝ:

MINISTERSKÁ RADA

Veír ministi sedli
v tajném kabinet,

tenkráte bh proti zvyku
první na tapet.

V hlavní vci byli všichni

stejného mínní:
bez boha se sprostým lidem

není k vydržení.

Ale v dalších podrobnostech
tn mezi dvoany

byly, jako skoro všude,

dv rozliné strany.

Nová škola chce jen vždycky
licitace s pachtem,

stará škola zase chválí

služby s deputátem.

Pan ministr vnitních vcí
pravil: „Páni bratí!

ohlasme konkurs v novinách,

tak, jak se to patí.

At se náležitou cestou

hlásí kandidáti,

pak si dle kvaUfikace

mže car vybrati."
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Zahraniní ministr prál,

že by dobe bylo,

kdyby se to v cizích listech

taky ohlásilo.

Nebo bez toho že není
pi tom obsazení

na žádného domácího
ani pomyšlení.

„Jenom žádného nováka!
vždy jest starších dosti^

dobe renomírovaných,
zvlášt v prakticko sti.

Též se nesmí pro est zem
na pár rubl hledt,

když už jednou o tom budou
cizozemci vdt."

Ale finanní ministi
špinavá jsou nace,

ten chtl, aby se veejná
svedla licitace.

A kdo bude ze všech nejmí
za svou práci žádat,

tomu se má bez ohledu
tato služba zadat.

Yymínil si však, že z chrámL
všechno stíbro, zlato

bude vždy v pádu poteby
do mincovny vzato.

Pak a drží kurs papír
vždy aspo al pari,

to je hlavní a ostatek

všechno láry fáry.
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Staveb ministr pipomnl,
by si pispíšili,

a zatím nco klášter
v kasárny zmnili,

než se místo zas obsadí

;

aby takto caru

aspo nco zas pirostlo

v tom interkalani.

Pan ministr práv doložil:

„Moje jest výminka,
by se veejn v novinách

o tom stala zmínka,

že se nový bh kontraktn
zavazuje k tomu,

každou falešnou písahu
trestat porcí hromu;

neb se ted již každý všivák
ídit chce dle cara,

lhát, písahat a dlat si

ze soud kašpara!"

Ministr osvty divný
plán ml pohotov,

-aby í?e ta božská živnost

ponechala vdov.

Že si mže na svou ruku
pibrat tovaryše,

šikovného jezovitu

anebo derviše.

Že to bude lacinjší

a v dobrém poádku,
neb on sám že jim pispje

radou na poátku. —
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Pi tom však byl potutelné

církevní plemeno,
myslil, že to sám povede
na vdovino jméno.

Ministr vojenský pravil:

„Co dovede bže,
každý starý generál to

taky zastat mže.

Zvyklý na subordinaci

bude cara ctíti,

aeráru se mže pi tom
pense ušetiti.

Ze všech nejlíp by to trefil

maršál Komispetr,
pouštt hrzu na sedláky,

na to on je metr.

Pro jistotu se mu mže
áký literatus,

chlapík v pée vycviený
pidati ad latus.

Tak pivedem' knžstvo s vojskem
k jednomu komandu,

zorganisujeme písnj'
tu církevní bandu."

Pan ministr policejní
beze všeho kiku

podal písemn své votum
v zaveném paklíku.

Policie jako koky
ráda po tm chodí,

v jasném svtle veejnosti
nerada se brodí.
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A své votum zapeetil,

pece bych se vsadil,

že uhodnu, co on asi

tajn caru radil:

Jisté zpov, jezovity,

oistec, latinu,

pokoru a trplivost
pi chleb a vinu;

kousek nebe, na udici

pár volavých svatých;

všechna moc pochází s hry,
pluk ert rohatých.

ZPV OSMÝ:

KAMARILLA

Jako u všech potentát,
tak i v Rusku byla

mocnjší než ministerstvo

dvorní kamarilla.

Zachovej nám, pane Bože!
Frantu Šumavského,

že je každá kamarilla

pohlaví ženského.
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yiadimír byl ješt k tomu
puncto sexu štvanec,

jako lev kraloval mužm
a ženským co kanec.

Jednu ženu mel Normanku
a jednu ekyni,

dv ml ešky, že jsou hezky,
jednu Bulharyni.

A maitresek jako pecek:
Ti sta v Blehrad,

dv st v sele Berestov,
ti sta v Vyšehrad.

Ješt krom tch kasáren
leckdes filiálku:

Kacík v Hessen-Kasslu nemá
tolik kafešálk!



A te ješt tetky, matky
k nim piadírovat,

pak to s jejich zpovdníky
mnltiplicírovat

:

O, to byla kamarilla

jako imborasso!
senát vždycky pohotov
jak u rasa maso.

O, to bylo kandidát,
to bylo protekcí

!

tn car, co jest topit bohy
dostal teprv lekci.

Všechny na nj dorážely,

každá jinak mlela;

málem by už byla caru

hlava sšedivla.

Veír, když mu starý Mates
pišel zouvat boty,

zaal si car stžovati

na ty své trampoty.



Starý Mates ten byl ve všem.

carv hlavni rádce,

ministry i kamarillu

vodil na oprátce.

„Ach! Matisku, Matíseku!
hle mne toho zbavit;

já chudák s tmi ženskými
nic nemohu spravit."

Mates, jak jen car byl svleen
a v posteli ležel,

do redakce vládních novin
s botma v ruce bžel.

Tam jim cosi diktýroval,

s botama pod paží:

„Nebude-li to tam zej tra,

car vám vousy zpraží[!" —
Druhý den pak celý Kyjev

divil se nemálo,
když v úední ásti novin
velkým písmem stálo:

„y jménu Jeho Velienstva
Cara Vladimíra

na prázdnou prebendu božskou
konkurs se otvírá.

Výminky a bližší zprávy
to kandidátovi

ministerstvo policejní

na doptávku poví."

Rozbhla se ta novina
v elektrickém letu

na drátných telegrafech

jako rtu po svtu.
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Druhý den již v celém svt
jak na líp vely

telegrafické depeše

v novinách bzuely.

Vrím páni kardináli

pf k ervenému Raku
pede mší se scházívají

na sklenku araku.

Pan kardinál Samšulini
mrsknul jen po oku

do Augsburských Všeobecných,
už se dal do skoku

!

Dal nalejt Lacrimae Christi,

a to hned do džbánu,
vylousknul džbán a již letl

pímo k Vatikánu.

Tam hned vrazil do pokoje
a bez zaklepám

vyburcoval tou novinou
papeže ze spaní.

Svatý Otec jak vyskoil,
ješt byl v košili,

velel, by se Jezovité
" do Rus hned strojili.

Dal je všechny k této cest
na ostro kovati

a|marš zvláštní pro n kázal

skomponýrovati.
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ZPV DEVÁTÝ:

JEZOVITSKÝ MARŠ

Te Deum laudamus —
v Kyjev je rámus.

Dies irae, dies illa —
nastane tam naše víra.

Te rogamus, audi nos —
ten Vladimír to je kos!

Gloria in excelsis Deo —
držme my se jeho.

Credo in unum Deum —
náš bii je poslušnjší nežli Perun.

Orate fratres —
naše víra je ponížená jak pes

Benedictus qui venit —
málo vdt, mnoho vit.

Sanctus, sanctus, sanctus —
všem novotám pardus.

In nomine Domini —
ert aby vzal noviny!

Dignum et justum est —
starým asm všechna est.

Dominus vobiscum —
lepší hloupost nežli rozum.
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Sancta Dei Genitrix —
zde nám už neví nic.

Agnus Dei, qui tollis peccata —
Rusi nám budou vit jak telata.

Yeni Sancte Spiritus —
posthujem' se do Rus.

Exaudi nos Pomine —
a nás to tam nemine.

Pleni sunt coeli —
abychom se tam dobe mli.

Aequum et salutare —
pokej, ty kaviáre!

Salvátor mundi —
to budou jundy!

In te Domine speravi —
žaludek nám dobe tráví.

Libera nos a malo —
sedm liber masa málo!

Exaudi Domine orationen meam —
sním jelito, když šunky nemám.

Ex profundis clamavi ad te Domine —
když jsem byl ve sklep na vín.

Dona nobis pacem —
s kuchakami spát chcem.

A porta inferi —
aby lidé nevdli.
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Mea culpa, mea maxima culpa —
kdo neumí dlat zázraky, ten jefulpa^!

Kjtíq elejson —
když peníze nejsou.

Et ne nos inducas in tentationen —
když ti dávají, ber honem.

Sicut erat in principio et nimc et semper —
nedávej nikomu nic, ale všem ber.

Et in saecula saeculorum. Amen.
Nejvíc nám nese ten pekelný plamen.

ZPV DESÁTÝ:

KONKURS

Vje vítr ernomoský,
travou v stepi klátí;

sbíhají se do Kyjeva
páni kandidáti.
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Yje^vítr od západu,
v Kyjev se práší

;

každá firma haní jiné,

sama se vynáší. —

Poslal papež dekret z íma,
pee jako talí:

„Co je po té ecké víe,
nedám za ni halí!

Není církev jako církev,

care nejmilejší,

ímská církev mezi všemi
nejcírkvovatjší I*^ —

A carhradský patriarcha,

pee jako miska:
„Nev tomu, Vladimíre,

co antikrist píská.
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Není církev jako církev,

care nejmilejší,

eoká^církev mezi všemi
nejcírkvovatjší !"



A rabínské synedrium
„Šulem, šulem" píše:

„Nev ímu, nev Éekm,
drž se jen Mojžíše.

Není církev jako církev,

care nejmilejší,

židovská je mezi všemi
nej církvovatj ší

!

"



Také Mufti muhamedský
pekiet se nedá:

„Potlu ty psy nevící,
drž se Muhameda.

Není církev jako církev,

care nejmilejší,

musulmanská mezi všemi
nejcírkvovatj ší !

^

V carském dvoru na Podolu
psi se o kost hryzli,

také ty ostatní sekty

konkurovat pišly.

ert zná všecka jejich jména,
ale jak se ctily,

sZ toho se ruské hokyne
mnoho nauily.

Tenkrát byly zlaté asy
pro dohazovae;

rosolku pili z krajá,
jedli jen koláe.

Proto že jim v tom konkursu
obchody tak kvetly,

jmenují se od té doby
také „boží metly".
















